


 

 

Como funciona a auditoria em saúde? 
 
Se você é auditor de uma clínica ou dono de seu próprio consultório médico, é bem provável que já tenha 

ouvido falar de auditoria em saúde, não é mesmo? Esse tipo de ação é muito importante para verificar a 

qualidade dos serviços prestados pelo seu estabelecimento. 

Para que você saiba mais sobre o assunto e compreenda como funciona a auditoria em saúde veja nos tópicos 

a seguir os esclarecimentos para as questões mais comuns sobre o tema. 

O que é uma auditoria em saúde e para que ela serve? 

A palavra auditoria tem origem inglesa que em nosso idioma significa examinar, corrigir ou verificar. Desse 

modo compreendemos que esse tipo de processo tem como objetivo fazer uma verificação de como as tarefas 

são executadas nas empresas, visando encontrar erros e corrigi-los, sempre em busca da melhoria contínua. 

Na área da saúde, as auditorias buscam verificar todos os processos que são executados em uma clínica. Isso 

inclui desde o momento em que os pacientes entram em contato para marcar consultas até o término dos 

tratamentos propostos pelos médicos. 

 

 



 

 

Como é feita uma auditoria em saúde? 

Existem dois métodos que podem ser adotados para fazer uma auditoria em saúde. No primeiro deles, a 

auditoria é interna, ou seja, executada pela própria instituição. Nesse caso, um profissional da clínica é o 

responsável por analisar e desenvolver relatórios com os processos realizados no estabelecimento. 

Já no segundo caso, a auditoria é externa. Isso quer dizer que ela é feita por um profissional ou equipe que não 

trabalha na clínica. Essas auditorias podem ser feitas por órgãos públicos ou então contratados pelo 

estabelecimento para conhecimento interno. 

Quais são os benefícios de fazer esse tipo de autoria? 

São diversos os benefícios que as clínicas e hospitais obtêm ao fazerem auditorias em saúde. Entre os principais 

deles podemos destacar os mencionados abaixo! 

Verificação da conformidade dos processos 

Com a auditoria é possível verificar todos os processos da clínica, analisando se eles estão em conformidade 

com aquilo que é esperado. Se o objetivo da clínica é fazer consultas com os pacientes de forma rápida e 

atenciosa, por exemplo, deve-se analisar se isso ocorre de fato. 

 

 



 

 

Identificação e correção de erros 

A auditoria também é útil para que os erros sejam identificados e prontamente corrigidos. No caso de se 

perceber que o agendamento de consultas e exames é deficitário, por exemplo, deve-se planejar algo para 

sanar o problema. Nesse caso, uma alternativa seria contratar um novo software de gestão para médicos. 

Desenvolvimento de ações preventivas 

Outro benefício da auditoria é que ela possibilita que os problemas sejam previstos e logo corrigidos. Isso é 

muito importante para que possam ser controlados riscos, como as fraudes. 

 

Auditoria da DIOPS 

O Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS/ANS foi 

instituído com a finalidade de coletar informações cadastrais e financeiras para o acompanhamento das 

operadoras no que tange a saúde econômico-financeira e a manutenção dos dados cadastrais. 

Oferecemos nosso serviço de auditoria que trata de eventos ocorridos e não avisados e das possíveis provisões 

de risco com fundo garantidor junto a ANS. Além disso, orientamos sobre os procedimentos corretos de envio 

das documentações: 



 

 

A RN Nº 173/2008, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, instituiu a versão XML (eXtensible 

Markup Language) do Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à 

Saúde - DIOPS/ANS, sendo composto por: 

1. Informações Cadastrais: Com exceção do primeiro envio, a ANS estabelece que devem ser enviadas 

sempre que houver alterações, inclusive com o encaminhamento de documentos devidamente 

autenticados à ANS, num prazo de 30 dias, a contar da ocorrência da alteração; 

2. Informações Financeiras: Dividem-se em: 

▪ Demonstração dos Fluxos de Caixa Mensal: Deve ser enviada mensalmente, até o décimo dia do 

mês subsequente, através do formulário disponibilizado no sítio da ANS; 

▪ DIOPS - XML Financeiro: Engloba todas as informações financeiras, devendo ser enviadas 

trimestralmente, no prazo até o último dia do segundo mês subsequente ao trimestre (Confira 

o Calendário das Operadoras);  

     3. Dados Complementares: Subdividem-se no: 

▪ Relatório Parecer de Auditoria: Relatório relativo às informações financeiras. Deve ser enviado 

anualmente juntamente ao DIOPS - XML Financeiro do primeiro trimestre do exercício (Ano) 

seguinte ao da Competência. No caso de operadoras que apurem o Balanço Semestral, o envio 

também deve ser semestral. 

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTMwNw==
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/calendario-das-operadoras


 

 

▪ Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente: Contém as observações relativas 

avaliações feitas nos controles internos, e a respeito do não cumprimento de normas legais e 

regulamentares, deve ser enviado anualmente juntamente ao DIOPS - XML Financeiro do primeiro 

trimestre do exercício (Ano) seguinte ao da Competência. 

No caso de operadoras que apurem o Balanço em 30 de junho, o envio deve ser juntamente ao 

DIOPS - XML Financeiro do segundo trimestre. 

 

Na sua clínica ou consultório é feita a auditoria em saúde? Esperamos que, em caso negativo, possamos 

ter contribuído com você para que compreenda sobre esse projeto tão importante. 
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